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■ Pengenalan dan Pencegahan Penyakit AIDS
Pertama-tama Selamat datang telah memilih untuk tinggal di dalam
negeri, dan menjadi bagian dari negara kita, dibawah ini kita memberikan
beberapa nasihat untuk melindungi hak pribadi anda~
1. Apakah anda mengenal penyakit AIDS?
Penyakit AIDS disebabkan oleh virus AIDS, yang merupakan gabungan
dari hasil hubungan sex, tranfusi darah, penyuntikan narkotika, serta infeksi
secara vertical antara ibu dan anak. Cara terbaik untuk pencegahannya adalah
: tetap menjaga pasangan yang tetap, saat melakukan persetubuhan
hendaknya menggunakan kondom,serta menghindari penggunaan bersamasama
dengan orang lain, seperti sikat gigi,pisau cukur jenggot atau
penggunaan alat rasangan lainnya.
2.Untuk memastikan sekali lagi, Apakah anda pernah melakukan
pemeriksaan kekebalan tubuh terhadap virus AIDS sebelum menikah
dan sebelum melahirkan?
Pemeriksaan kekebalan tubuh terhadap virus AIDS selain dapat
membantu mengerti keadaan kesehatan tubuh anda, juga bisa dijadikan data
perbandingan gen di kemudian hari jikalau terinfeksi AIDS, serta dapat
menjelaskan kemungkinan sebab-sebab infeksi yang sekaligus juga
melindungi hak pribadi anda.
3. Apakah kamu tahu?
＊Saat terinfeksi virus AIDS, ada kemungkinan akan menular ke bayi, oleh
sebab itu pemeriksaan kekebalan tubuh terhadap virus AIDS sebelum
menikah dan sebelum melahirkan sangatlah penting.
＊Jikalau saat mengandung terdeteksi ada terjangkit virus AIDS, jangan
khawatir, karena Pemerintahan Taipei akan mengutus orang yang
profesional untuk membantu, sehingga persentase penularan terhadap
bayi dapat ditekan sampai serendah mungkin.
4.Untuk mencapai kebahagian di masa mendatang, berikut tips-tips
menuju kebahagian rumah tangga. Sekali lagi kita ingatkan~
1. Apakah dulu anda pernah melakukan pemeriksaan penyakit AIDS?
Kesehatan
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2. Jikalau anda pernah melakukan pemeriksaan terhadap AIDS, ingat untuk
disimpan hasil pemeriksaannya! Untuk menjamin hak-hak pribadi anda.
3. Jikalau anda tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap AIDS,
silahkan menghubungi nomor telepon dibawah, akan ada tenaga
profesional yang akan membantu anda melakukan pemeriksaan, dan
tidak dipungut biaya!
4. Jikalau anda hamil, ingat harus melakukan pemeriksaan AIDS terhadap
ibu hamil, Untuk sementara ini pemeriksaan sebelum melahirkan tidak
dipungut biaya, untuk melindungi kesehatan anda dan bayi anda.
5. Nomor telepon untuk jasa pemeriksaan penyakit AIDS:
Line khusus untuk pelayanan konsultasi：(02)23703738
Line khusus untuk pelayanan vokal：(02)23703780
Line khusus untuk pendaftaran：(02)23703745

